
27.5. SVETA 
TROJICA

9.00

10.30

14.00

Za župnijo
†† Filip in Jožefa Tušar; Pustota 9 

Ledine:††  Sonja Kavčič; Gor. Vrsnik 20
            † Ladislav Kosmač; Gor. Vrsnik 10/a
Romanje ob kapelicah     

28.5. Ponedeljek
German

17.30

19.00

Vrsnik: †† Cilka Vidic; Gor. Vrsnik 16
            †† Zofi ja Brence; Gor. Vrsnik 16
† Franc Tušar; Sp. Kanomlja 26/a 

29.5. Torek
Maksim

7.30
8.00

Molitev hvalnic
Po namenu

30.5. Sreda
Kancijan

17.00
19.00
20.00

Nagovor g. Donalda Turbitta
V priprošnjo Svetemu Duhu; p.n. 
Molitev nad posamezniki

31.5. Četrtek
TELOVO

18.00
19.00

Ledine: †† Janko Mohorič in Jana Žigon; p.n. prijateljev
†† Peternel, Hladnik in Brežan; Na vasi 30

1.6.
Prvi petek
Justin

8.00
18.00
19.00

CELODNEVNA ADORACIJA
Sv. spoved
†† Lavra in Darko Lapajne; Tolminska 34

2.6. Prva sobota
Erazem

18.00
20.00

Vrsnik: Poročna sv. maša              Procesija SRT
Ledine: †† Katarina in Mlakar; p.n. Mladinska 5 

3.6. 9. NEDELJA
MED LETOM 9.00

Za župnijo 
†† Pirih in Krivec; Pustota 38                                        
Procesija Sv. Rešnjega Telesa

• Danes, v nedeljo bo romanje ob Marijinih kapelicah. Zbirno mesto je ob 14h 
na mostu za Jagršče. Pot bo vodila skozi Jagršče na Stržnico do cerkve v Idr. 
Krnicah, kjer bomo zaključili z litanijami Matere Božje. Povratek bo možen 
z avtobusnim prevozom. Lepo povabljeni, da  z molitvijo počastimo Marijo 
in se z medsebojnim druženjem povežemo romarji dekanijskih župnij.

• V ponedeljek se bomo z veroučenci iz Ledin ob 16h s kolesi podali na Vrsnik, 
kjer bo podelitev spričeval. Vabljeni vsi veroučenci.

• V ponedeljek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje katehetov.
• V torek bo v Idriji v fi lmskem gledališču ob 19h predvajan fi lm Marijina zemlja. 
• V sredo bo v Sp. Idriji v cerkvi od 17h dalje znan karizmatik, g. Donald Turbitt. 

Pred sv. mašo bo imel nagovor in po sv. maši molitve nad posamezniki. 
• V četrtek bomo obhajali zapovedan praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi. 
• V četrtek bomo zaključili s šmarnično pobožnostjo. Iskrena hvala vsem, ki 

ste sodelovali in se je  udeleževali.
• VSAK PRVI PETEK v mesecu bo v Sp. Idriji dan celodnevnega češčenja. 

Povabljeni na molitev v pripravo na Postni misijon leta 2019. Vzemite si 
čas za Jezusa v tihi molitvi.

• V petek bom v Sp. Idriji dopoldne obiskoval bolne in ostarele.
• V petek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje za animatorje.
• V soboto bomo imeli v Ledinah po večerni sv. maši slovesno procesijo.  Prosili 

bomo Boga za blagoslov naše dežele, kmetij in nas samih. Vabljeni.
• V nedeljo bo v Sp. Idriji ob 9h sv. maša in po njej procesija. Procesijo spremljamo 

v molitvi in tišini, kar je izraz naše vere v Jezusa v Najsvetejšem zakramentu!
• Zahvala vsem župljanom v Ledinah za izpeljavo celodnevnega češčenja.
• V soboto, 9.6. bo v Idriji v prostorih Osnovne šole ob 20h imel predavanje p. 

Marko Rupnik:  "PODOBA CERKVE DANES". Vabljeni.
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Spodnja Idrija in Ledine

Št. 21, 27. maj 2018

Odlomki Božje besede na nedeljo 9. med letom: 5 Mz 5,12-15; 2 Kor 4,6-11; Mr 2,23-3,6.

POJDITE...

SVETA TROJICA
 »In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«     
                                                                                                                                                                                                                 (Mt 28,20)

Preden se je Jezus poslovil od svojih učencev, jim je naročil: “Dana mi je vsa oblast v nebesih 
in na zemlji. Pojdite in učite vse narode, krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha 
in učite jih spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal” (Mt 28,16).
Lahko si predstavljamo, da so bili učenci osupli in v strahu, kako izvršiti tak program. 
Bili so mala skupina neukih ljudi, pred njimi pa mogočni rimski imperij z veliko vojaško, 
gospodarsko in intelektualno močjo. Vendar niso zgubili poguma, ker so zaupali Jezusovim 
besedam: “Jaz sem z vami vse dni do konca sveta”.
In glej, krščanska skupnost se je večala, pridruževali so se novi, kljub preganjanju. 
Seveda pa prvi kristjani niso doživljali le razcveta, prišle so tudi preizkušnje, spori, 
nesporazumi. Tako poroča Sveto pismo.
Na različnih delih rimskega cesarstva so torej živele male krščanske skupnosti. Vse pa je 
združevala vera v Kristusovo vstajenje in pričakovanje njegovega drugega prihoda, ko bo 
dokončno ustanovil kraljestvo miru, pravičnosti in ljubezni. Vendar Kristusovega prihoda ni 
bilo. Prve priče njegovega vstajenja so pomrle in v marsikaterem kristjanu ostaja dvom, 
ali je Jezus res obljubljeni mesija. Nastopijo preganjanja. Okolica se norčuje iz krščanskih 
čudakov in njihove vere v človeka, ki je bil obsojen kot zločinec na smrt na križu. Nekateri 
se sprašujejo, ali se ne bi dalo tudi brez vere v Kristusa srečno živeti, a kljub vsemu dvomu 
zaupajo v Jezusovo obljubo: “Jaz sem z vami vse dni do konca sveta”. Jezusova obljuba 
in hkrati zavest, da je Vstali med njimi jim je dajala moč, da so vzdržali, kljub dvomom in 
nasprotovanju. Tako se je dogajalo skozi vso zgodovino do danes.
Čisto konkretno si zamislimo, ali se ne bi čutili osiromašene brez vere v Kristusa? Kaj bi 
storili v mejnih situacijah, kot so trpljenje in smrt, brez zaupanja v ljubečega Boga, ki ga po 
Jezusovem razodetju smemo imenovati Oče?
V našem krščanskem življenju je znamenje, ki nas vedno znova spominja, da živimo v Božji 
ljubezni. To je znamenje križa, ko se pokrižamo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 
V tem znamenju smo krščeni in smo postali Božji otroci. V tem znamenju začnemo sveto 
mašo, kjer se srečamo s Kristusom v podobi kruha in vina. Evharistija nas združuje z Bogom 

in med seboj. Nam ni v pomoč, če nas znamenje križa v stanovanju 
spominja, da je Božja ljubezen vedno z nami? Znamenje križa nas pred 
in po obedu, ko vstanemo in gremo spat poveže z Bogom. Kot verni 
z znamenjem križa priznavamo, da tudi vsakdanje stvari niso same po 
sebi umevne, ampak dar ljubeče Očetove roke. Troedini Bog vodi naše 
vsakdanje življenje. Objema vsa naša vprašanja in dvome. Po znamenju 
križa nas vedno znova spominja, da naj bi kot kristjani svoje življenje 
oblikovali ne po lastni pameti, ampak v njegovem imenu.
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